
CREEER RUIMTE IN JE BODY & MIND  
HERBRON MET JE BUBBEL IN BELGIE - ARDENNEN 

De zomer is alweer voorbij !  Misschien heb je een gevoel van toch wat gebrek aan vakantie te 
hebben gehad.  Herbronnen tijdens een Yoga retreat op een idyllische locatie in het buitenland 
was geen optie deze zomer.  
De Covid crisis heeft ons allemaal getroffen, en mogelijks heeft het ook je veerkracht wat 
aangetast.  

Daarom bied ik jullie de mogelijkheid om in een kleine bubbel (min 5 max 7 personen) een 
midweek retreat te organiseren op een prachtige locatie in de Ardennen.  Data :  12-14 oktober 
en 8-10 december 2020.  Stel zelf je groep samen met je vriendinnen of sluit aan bij een 
bestaande groep. 

Het programma biedt zowel yoga, coaching rond veerkracht en mindset oefeningen, heerlijk 
gezond eten en wandelingen in de prachtige natuur van Hardigny - (Bastogne). 

Midweek van maandag (oktober) of dinsdag (december) middag tot woensdag (oktober) of 
donderdag (december) middag.  
Groep van 5 tot max 7 personen : stel je eigen bubbel samen 

Je verblijft in het mooie en heel charmante landhuis Ferme de la Hé. 
www.fermedelahe.be 

Alles wordt voor jou geregeld :  
• Heerlijke ontbijten, gezonde buffetten en een verfijnd avond diner op woensdagavond 
• Yoga sessies op dinsdagavond, woensdag en donderdag ochtend 
• Een verhelderende mindset activiteit die je extra ruimte in je hoofd geeft 
• Een verkwikkende wandeling in de prachtige natuur rondom het landhuis 

OVERNACHT IN EEN VAN DE 6 TYPISCHE 
PITTORESKE KAMERS

GENIET VAN EEN HEERLIJK GESPREK OF BOEK 
AAN DE OPEN HAARD



• 1op1 coaching sessies kunnen apart geboekt worden 

Vrijheid, gezelligheid, ontspanning, positiviteit, variëteit, en exclusiviteit zijn de sleutelwoorden.  
Voor meer informatie contacteer me via mijn website www.joelleflow.com of gsm 0475370964.   

Voorlopige agenda Me-time voor ruimte in mijn hoofd, hart en lichaam :  

Dag 1: Gezellig gronden 
17:00   Aankomst, drankje en inchecken in je kamer 
18:00-19:00 Restorative yoga 
19:30  Vegetarische ovenschotel 

Dag 2: Ruimte in je lichaam en je hoofd  
8:30-10:00 Ochtend Sun Hatha yoga gevolgd door hoofdmassage 
10:00-11:00 Vitamines bij de brunch 
11:00-11:30 Me-time 
11:30-13:15 Coaching sessie : Veerkracht - mindset - balans 
13:30-15:30 Natuurwandeling en innerlijke reflectie 
15:45  Gezond en lekker tussendoortje 
16:30-18:00 Me-time  
  Babbel bij de open haard 
  One to One coaching sessie mogelijk (50’) 
18:30-19:45 Yin yoga 
20:00  Heerlijk 3 gangen menu 
21:30  Chillen aan de open haard 

Dag 3: Ferm in je lichaam en hoofd 
8:30-10:00 Moon hatha yoga 
10-15-11:15 Compleet herbronningsontbijt 
11:15-12:15 Me-time en inpakken 
13:00   Vertrek 

http://www.joelleflow.com


Praktische informatie 
Van maandag of dinsdag 17:00 tot woensdag of donderdag 13:00 
Landhuis met 6 slaapkamers. www.fermedelahe.be 

Prijs  
6 personen : 565 €pp 
7 personen : 485€pp 

Inclusief 
• 2 overnachtingen 
• 2 amazing healthy breakfasts, 2 diners waarvan 1 vegetarisch, healthy tussendoortjes, drank en 

wijn aan tafel, thee 
• Begeleiding door yoga teacher en coach (Joelle) 
• Randactiviteiten 
• Lakens (bedden opgemaakt) 

Exclusief 
• Vervoer 
• Reisverzekering 
• Annuleringsverzekering 
• One to One coaching 


